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Made with Fairtrade Cotton





Det tøj, som du vælger at gå i,  har indflydelse på miljøet og vores heldbred - det har indflydelse på arbejdsvilkår i produktionslandene og på 
befolkningen over hele kloden. 

Cottover er certificereret med internationale anerkendte mærkninger, som garanterer at leverandører arbejder for et bedre miljø, sikrer en retvis 
handel og bekæmper fattigdom.

Tredjepartscertificeringer gør det lettere for os, som forbrugere, at tage et aktivt valg, der mindsker indvirkningen på vores miljø.
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Made with Fairtrade Cotton

Fairtrade er en international standard som certificerer bomuld i beklædningen og 
bekæmper fattigdom for bomuldsbønder ved at sikre fairtrade. Bomuldsbonden 
er garanteret en minimumpris til dækning af omkostningerne til en bæredygtig 

produktion. Derfor bruger Cottover Fairtrade-certificeret bomuld.

GOTS er en international standard for tøj og tekstiler. 
GOTS produkter indeholder altid økologisk bomuld og genanvendt polyester. 
GOTS sætter høje standarder for stof, kvalitet, miljø og social ansvarlighed. 

Bortset fra dette garanterer GOTS også fuld sporbarhed i hele produktionskæden.

The Nordic Ecolabel stiller høje krav gennem hele livscyklusen og drives af den 
svenske regering. Svanen certificerer produktet, der tager hensyn til den 

miljømæssige påvirkning, fra råmaterialet til det færdige produkt. 
Svanen stiller krav til arbejdsvilkår i henhold til ILO’s konventionelle kerne.

Oeko-Tex er et symbol, der viser, at den færdige beklædningsgenstand ikke 
indeholder skadelige kemikalier. Det garanterer, at produktet er 

REACH-kompatibelt og opfylder de standarder, 
der er omfattet af EU’s kemiske regulering.

the statement is yours to make 
Cottover
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Tredjepartscertifieringar innebär: 

Det er svært for forbrugerne at vide, hvad vi køber og hvordan 
produktet er fremstillet. Endnu værre, kan det være svært for 
leverandøren at kende alle involverede i produktionskæden. 
For at hjælpe med dette har vi vores tredjeparts 
certificeringer, der giver vejledning til både producenter og 
forbrugere med mærkning.
 
Tredjeparts certificeringer giver følgende til dig
som forbruger:

• Fuld sporbarhed fra fiber til beklædningsgenstand. 

• Alle trin og leverandører i kæden er dokumenteret. 

• Undersøgelse og verifikation for at sikre, at standarderne er 
opfyldt, foretaget af en neutral organisation uden forbindelse 
til leverandøren. 

• Årlige revisioner og inspektioner for at sikre, at 
fabrikanterne overholder standarderne. 
 
• Miljømærkning, som er velkendt af forbrugere, der nemt kan 
identificere et bæredygtigt produkt.
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Accord om brand og byggesikkerhed i Bangladesh
Accord er en femårig kontrakt til forbedring af sikkerhedeni tekstilindustrien i 

Bangladesh, der fokuserer på bygningselektricitet og brandsikkerhed. 
Over 2 millioner tekstilarbejdere er direkte berørt af Accords arbejde, hvilket er 

en af vores vigtigste projekter vedrørende social ansvarlighed.  

Mistra Future Fashion er et forskningsprogram med fokus på bæredygtig mode 
og arbejder for en positiv fremtid for modeindustrien. Programmet har et unikt 

systemperspektiv, og programmets vision og mål er at sikre en systemisk 
forandring for at omdanne branchen til en bæredygtig branche. 

Deres interdisciplinære tilgang består af forskning indenfor områder som 
design, forsyningskæder, brugere og genbrug i samarbejde med et stort 

konsortium af mere end 40 forsknings- og industripartnere, herunder Cottover.

Clean Shipping Index er et initiativ, der sigter mod at inspirere
rederierne til at bruge mere miljøvenlige skibe, for at reducere

udslip af kemikalier og drivhusgasser i vores oceaner.

Textile Exchange er en international organisation, der arbejder for en ansvarlig 
udvidelse af økologisk bomuldsopdræt. I dag er det tilgængelige udbud af  
økologisk bomuld ikke nok til at imødekomme den stigende efterspørgsel.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)
BSCI er et initiativ til virksomheder, der ønsker at forbedre arbejdsvilkårene i 

den globale forsyningskæde. Deres adfærdskodeks stiller krav til alle 
medlemers leverandører, for eksempel vedrørende lønninger og forbud mod 

børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination.

the statement is yours to make 
Cottover
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820

Made with Fairtrade Cotton

Ny!

Denim lady
141035  
Denim comfort herre   
141036 
Denim slim fit herre 
141046

Skjorte i lækkert blødt denim materiale.  
Skjorten er enzymbehandlet, hvilket giver den et naturligt og unikt 
look. Cut away krave på herremodellerne, og turn down på 
damemodellen. Herre i Slim Fit og Comfort, dame med to indstik i 
ryggen for at give en skræddersyet silhuet.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: Dame 34-46, Herre XS- 3XL  
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990855460100

Made with Fairtrade Cotton

Ny!

Twill skjorte lady
141037  
Twill skjorte comfort herre  
141038 
Twill skjorte slim fit herre 
141048

Bomuldsskjorte i fin twill med en let ferskenfinish, der giver en blød 
og glat følelse. Cut away krave på herremodellerne, og turn down 
på damemodellen. Herre i Slim Fit og Comfort, lady med to indstik i 
ryggen for at give en skræddersyet silhuet.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: Dame 34-46, Herre XS-3XL 
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Made with Fairtrade Cotton

100 725Oxford skjorte L/Æ dame    
141031 
Oxford skjorte L/Æ herre  
141032

Klassisk Oxford skjorte til herrer med button down 
krave. Slimfit.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: Dame 34-46, Herre XS-3XL 
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Slim fit rundhals dame    
141025 
Slim fit rundhals herre  
141026

Morderne stretch T-shirt til herrer med rundhals.  
Slim fit.

Materiale: 96 % økologisk Fairtrade GOTS  bomuld,  
 4% elastan
Vægt: 180 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: Dame XS-XXL, Herre S-3XL 



17

Made with Fairtrade Cotton

990980855460100
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

T-shirt SS børn 
141023  
T-shirt  dame    
141007 
T-shirt herre  
141008

Rundhalset T-shirt til damer udført i moderne stil og i 
lækker kvalitetsbomuld.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 160 g/m²
Vaskemaskine: 60°
Størrelse: Børn 90/100-150/160 
 (white, pink, cerise, red, green,  
 sky blue, navy, charcoal & black),
 Dame XS-XXL, Herre S-4XL 

T-shirt L/Æ dame    
141019 
T-shirt L/Æ herre  
141020

Lang ærmet T-shirt til herrer udført i moderne stil og i 
lækker kvalitetsbomuld.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 160 g/m²
Vaskemaskine: 60°
Størrelse: Dame XS-XXL, Herre S-4XL 

T-shirt V-hals dame    
141021 
T-shirt V-hals herre  
141022

V-hals T-shirt til herrer udført i moderne stil og i 
lækker kvalitetsbomuld.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 160 g/m²
Vaskemaskine: 60°
Størrelse: Dame XS-XXL, Herre S-4XL 



20

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Piquet dame    
141005 
Piquet herre  
141006

Kort ærmet polo til herrer i moderne stil. En klassisk 
piqué med 2-knapsstolpelukning, sideslids samt 
rib kant på krave og ærme.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 200 g/m²
Vaskemaskine: 60°
Størrelse: Dame XS-XXL, Herre S-4XL 

Piquet L/Æ herre  
141018

Piquet L/Æ dame    
141017 

Lang ærmet polo til herrer i moderne stil. En klassisk 
piqué med 2-knapsstolpelukning, sideslids samt 
rib kant på krave og ærme.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 200 g/m²
Vaskemaskine: 60°
Størrelse: Dame XS-XXL, Herre S-4XL 
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Alt Cottover bomuld er økologisk. 

Økologi,  er en naturlig dyrkning af afgrøden i 
henhold til internationale retningslinjer og aftaler. 
Når bomuld dyrkes under økologiske forhold 
-  uden kunstgødning - bliver kvaliteten højere 
grundet de lange, jævne og bløde fibre denne 
dyrkning giver. I praksis skal økologisk bomuld 
prduceres i henhold til nedenstående 3 krav:

1: Ingen pesticider mod insekter og svampe 
    – kun fysisk ukrudtsbekæmpelse.
2: Ingen kemisk kunstgødning
3: Ingen genmodificerede afgrøder (GMO)

Når bomulden skal forarbejdes og sendes videre 
igennem forædlingsprocessen udstedes der 
transaktionscertifikationer for alle processer 
bomulden kommer igennem. 
Disse certifikantioner gør det muligt at spore 
bomuldsfibrene tilbage til underleverandørerne 
og bekræfte ægtheden af bomulden.
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Sweat rundhals børn 
141015  
Sweat rundhals unisex  
141003

Sweatshirt med rund hals i moderne stil og unisex, børstet 
inderside, 2X2 rib med elastan i talje og Herrechetter.  
Dekorative overlock syninger i tone-i-tone farve.

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,   
 20% genanvendt polyester
Vægt: 280 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: Børn  90/100-150/160 (pink, cerise, red,  
 green, sky blue, navy, charcoal & black) 
 Unisex XXS-4XL 

Sweat half zip unisex  
141012

Sweatshirt med 1/2 zip i unisex i moderne snit. Børstet 
inderside. 2X2 ribstrik med elastan i talje og Herrechetter.

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,   
 20% genanvendt polyester
Vægt: 280 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: S-4XL
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Sweat m/hætte og lynlås dame    
141009 
Sweat m/hætte og lynlås herre  
141010

Sweatshirt med gennemgående lynlås til herrer 
i  moderne snit. Børstet inderside. 2X2 ribstrik med  
elastan i taljer og Herrechetter. Sidelommer og med 
kraftig snøre i hætte.

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,  
 20% genanvendt polyester
Vægt: 280 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: Dame XS-XXL, Herre S-4XL 

Sweat m/hætte børn 
141011  
Sweat m/hætte dame    
141001 
Sweat m/hætte herre  
141002

Sweatshirt med hætte til herrer i moderne snit. Børstet 
inderside og med kænguru lomme. 2X2 ribstrik med 
elastan i talje og Herrechetter. Hætte i 2-lags og med 
kraftig snøre.

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,  
 20% genanvendt polyester
Vægt: 280 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: Børn  90/100-150/160 
 (pink, cerise, red, green,  
 sky blue, navy, charcoal & black),  
 Dame XS-XXL, Herre S-4XL 
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Bæredygtighedens udfordinger

Cottover ønsker, igennem de økologiske certificeringer,  at 
imødekomme de sociale og miljømæssige udfordringer, der er i 
produktionen af bomuld – fra råmateriale til færdigsyet tekstil.

Den økologiske bomuld dyrkes uden skadelige pesticider, af 
landmænd som får kompensation i henhold til Fairtrade kriterier.  
Brugen af kemikalier er minimeret ved dyrkning af certificeret 
bomuld, og det er kun tilladt at bruge godkendte farvestoffer og 
kemikalier i forædlingsprocessen i henhold til kriterier fra Nordic 
Ecolabel, Svanemærket. Ligeledes følges FN-konventionener om 
arbejdsvilkår hos alle leverandører, og der er fuld sporbarhed fra 
dyrkningen af bomuld til den færdigsyede tekstil, hvilket er meget 
sjældent i tekstilbranchen. Herudover testes alle tekstiler for at 
sikre en høj kvalitet. Igennem vores høje kvalitet, er vi i stand til 
at mindske spildet af globale ressourcer, om ikke andet i form af 
længere holdbarhed af tekstilet.

Når vi som forbruger tager et aktivt valg, om at bruge bæredygti-
ge tekstiler i stedet for konventionelle, er vi med til at påvirke 
tekstilbranchen i en positiv retning.
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

Sweat buks børn 
141016  
Sweat buks dame    
141013 
Sweat buks herre  
141014

Sweat buks til herrer med børstet inderside. 
Kraftig snøre i talje. Sidelommer og baglomme. 
Lige snit i ben.

Materiale: 80% økologisk Fairtrade bomuld,  
 20% genanvendt polyester
Vægt: 280 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Størrelse: Børn  90/100-150/160
 (pink, cerise, red, green, sky   
 blue, navy, charcoal & black),  
 Dame XS-XXL, Herre S-3XL 
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Bevidst valg  

Det er vigtigt at alle tager et valg, hvis vi skal forbedre 
klimaet og stoppe med at nedbryde jordens ressourcer.
Ved at vælge Cottover, garanteres der via 
tredjepartscertificeringerne, at vi opfylder de højeste krav, 
når det kommer til miljø, sundhed og kvalitet på såvel det 
færdige tekstil, men også af leverandører. Hvis vi ønsker, 
at skabe en bæredygtig tekstilindustri, skal vi fokusere på 
produktionslandene, og give dem mulighed for at ændre og 
forbedre betingelserne og vilkårerne i deres lande. 
Alle leverandører med licens abejder på løbende 
forbedringer af abejdsvilkår, processer og kun med 
godkendte materialer.

Jo større efterspørgsel efter certificerede tekstiler, desto 
flere omlægger deres landbrug og fakbrikker for at blive 
certificeret. Dit valg gør en forskel, og som bevidst 
forbruger er du med til at skabe en grønnere fremtid for 
dig og de næste generationer. 
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Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

Pandebånd  
141027

Singel Jersey pandebånd med elastan for bedre 
komfort. One Size.

Materiale: 96% økologisk Fairtrade bomuld,  
 4% elastan
Vægt: 200 g/m²
Vaskemaskine: 40°

Jersey hue  
141024

Singel Jersey hue med elastan for bedre komfort. 
Dekorative tone-i-tone overlock syning på toppen af 
huen. One size.

Materiale: 96% økologisk Fairtrade bomuld,  
 4% elastan
Vægt: 200 g/m²
Vaskemaskine: 40°
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Made with Fairtrade Cotton

290 460106 980 990

Gym pose  
141033

Gym pose i blød canvas fås i flere farver. Snøre i 
toppen er i natur farvet. Kan også bruges som rygsæk.

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 150 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Mål:  38x45 cm

Canvas pose lang hank  
141028

Canvas pose med lang hank og uden fals. 

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 150 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Mål:  38x40 cm

Canvas pose Heavy lille  
141030

Lille canvas pose med kort hank og fals i kraftig 
kvalitet. 

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 290 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Mål:  24x15x20 cm

Canvas pose Heavy stor  
141029

Canvas pose med kort hank og fals i kraftig kvalitet. 

Materiale: 100% økologisk Fairtrade bomuld
Vægt: 290 g/m²
Vaskemaskine: 40°
Mål:  38x8x40 cm
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade CottonMade with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

290 460106 980 990290 460106 980 990

290 460106 980 990290 460106 980 990

Produktoversigt

Jersey hue
Unisex 141024
96% økologisk Fairtrade bomuld, 4% elastan

Pandebånd
Unisex 141027
96% økologisk Fairtrade bomuld, 4% elastan

Canvas pose lang hank
141028
100% økologisk Fairtrade bomuld

Canvas pose Heavy stor
141029
100% økologisk Fairtrade bomuld

Canvas pose Heavy lille
141030
100% økologisk Fairtrade bomuld

Gym pose
141033
100% økologisk Fairtrade bomuld
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

820

990855460100

100 725Oxford skjorte L/Æ 
Dame 141031 /
100% økologisk Fairtrade bomuld

Herre 141032

Ny!

Ny!

Twill skjorte L/Æ
Dame 141037 /
100% økologisk Fairtrade bomuld

Herre Comfort 141038 / Herre Slim Fit 141048

Denim skjorte L/Æ
Dame 141035 /
100% økologisk Fairtrade bomuld

Herre Comfort 141036 / Herre Slim Fit 141046
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980855460100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Slim Fit
Dame 141025 /
96 % økologisk Fairtrade GOTS bomuld, 4% elastan

Herre 141026

Pique
Dame 141005 /
100% økologisk Fairtrade bomuld

Herre 141006

Pique Long Sleeve
Dame 141017 /
100% økologisk Fairtrade bomuld

Herre 141018
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

T-shirt V-neck
Dame 141021 /
100% økologisk Fairtrade bomuld

Herre 141022

T-shirt Long Sleeve
Dame 141019 /
100% økologisk Fairtrade bomuld

Herre 141020

T-shirt SS børn
Børn  141023/
100% økologisk Fairtrade bomuld

Herre 141008Dame141007/
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Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Full Zip Hood
Dame 141009 /
80% økologisk Fairtrade bomuld,  
20% genanvendt polyester

Herre 141010

Crewneck
Børn  141015 /
80% økologisk Fairtrade bomuld,  
20% genanvendt polyester

Unisex 141003

Half Zip
Unisex 141012
80% økologisk Fairtrade bomuld,  
20% genanvendt polyester
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Made with Fairtrade CottonMade with Fairtrade Cotton

Made with Fairtrade CottonMade with Fairtrade Cotton

990980885855767725645460435425290255105100

990980885855767725645460435425290255105100

Bas

Børn 

Twill Slim FitOxford Denim

Bags

Hood
Børn  141011/
80% økologisk Fairtrade bomuld,  
20% genanvendt polyester

Herre 141002Dame141001/

Sweat Pants
Børn  141016/
80% økologisk Fairtrade bomuld,  
20% genanvendt polyester

Herre 141014Dame141013/

460
red

100
white

460
red

855
navy

100
white

855
navy

980
charcoal

290
orange

100
white

725
sky blue

820
Denim

460
red

460
red

106
off-white

645
green

725
sky blue

990
black

767
royal blue

855
navy

885
purple

980
charcoal

990
black

255
yellow

290
orange

980
charcoal

990
black

425
pink

435
cerise

105
off-white

100
white

425
pink

435
cerise

990
black

460
red

645
green

855
navy

725
sky blue

980
charcoal

990
black

Bemærk, at der af tekniske årsager forbundet med fotografering og udskrivning kan forekomme farveafvigelser mellem katalogbillederne og de faktiske pro-
dukter. Desuden kan produktbillederne og de kontekstualiserede billeder afvige lidt på grund af variationer i belysning. I så fald henvises til produktbillederne.

Vi forbeholder os retten til prisændringer og udsolgte varer. Alle priser er vejlende udsalgspriser ekskl. moms og ab fabrik.  Priserne er ekskl. tryk, broderi 
o.s.v.
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Wear your statement

Værdsætter du tøj i høj kvalitet, og vil du beskytte mennesket og miljøet? 
Flere og flere tænker sådan. Tekstilindustrien udgør efterhånden en stor belastning på miljøet. 
Fremstilling af tekstil giver ofte ringe arbejdsvilkår og er i forædlingsprocessen miljøbelastende.

I bomuldsplantager bruges ofte skadelige pesticider, der påvirker både naturen og de mennesker, der 
arbejder i bomuldsmarkerne. Men en anden også væsentlig del af belastningen sker i de efterfølgende 
processer såsom, når garnet bliver spundet eller vævet og ikke mindst indfarvet. Alle kemikalier der bruges 
ved indfarvningerne belaster miljøet lige så meget som selve dyrkningen af bomulden. Ligeledes kræver 
fremstilling af tøj også en masse ressourcer i form af vand, og sammen med mængden af bortskaffet tøj, 
har det en stor indflydelse på både energiforbrug og miljø, men sådan behøver det ikke at være.

Handel er en nødvendighed for økonomien, det skaber jobs og dermed velfærd, og netop derfor er 
forbruget nødvendigt. Næsten al reduktion af ekstrem fattigdom har fundet sted i lande, der er integreret 
med omverdenen gennem handel og tilstrømning af multinationale virksomheder. Og næsten alle lande, der 
er gået fra fattigdom til industrialisering i moderne tid, har brugt tekstilindustrien som et springbræt, men 
det skal gøres på en ordentlig og kontrolleret måde.

Vælger du Cottover imødekommer du disse store udfordinger. Vores certificeringer garanterer, at vi opfylder 
de højeste krav indenfor miljø-, sundheds- og kvalitetskrav for såvel til det færdige tekstil, men også for 
leverandører. Alle leverandører med licens abejder på løbende forbedringer af abejdsvilkår, processer og kun 
med godkendte materialer.

Vi ønsker, at vores produkter er bæredygtige, har høj kvalitet og en lang levetid. Vi har udviklet 
produkterne, men det er først når du vælger certificerede produkter frem for konventionelle, at vi gør en 
reel forskel. 

Selvom det virker kompliceret, er det ret simpelt. Du skal blot vælge produkter med 
tredjepartscertifikater, så ved du med sikkerhed, at produkterne er fremstillet med bæredygtighed i fokus.

Når det kommer til papirfabrikker er der høje krav til lavt 
energiforbrug, rensning af emissioner, affald og kemikalier.

The Forest Stewardship Council (FSC) er en international 
nonprofitorganisation med flere interessenter, der blev oprettet 
i 1993 til at fremme ansvarlig forvaltning af verdens skove. FSC 
gør dette ved at fastsætte standarder for skovprodukter sammen 
med certificering og mærkning af dem som miljøvenlige.

Specielt om produktion 
• Når vi trykker bruger vi miljøvenlige, opløsningsmidler. 

• Farven til tryk er vegetabilsk, og alle vaskemidler 
opbevares i lukkede systemer. 

• Trykkerierne bruger ny teknik, som gør produkterne mere 
effektive og bruger lavere energiforbrug og mindre affald. 

Our print shop works by the rules set for
ISO9001.

Ansvarligt papirprint 

Dette katalog er trykt i en trykkeri, der er certificeret af 
Svanemærket. Et nordisk miljømærket trykkeri er et firma, som 
opfylder strenge miljøkrav, og har fået en nordisk 
miljømærketilladelse til at producere trykt materiale, såsom en 
brochure, en bog eller en konvolut med miljøvenlige egenskaber.
 
Trykkeriets produktionsproces har en meget lav miljøpåvirkning i 
forhold til andre trykkerier. Kravene gælder primært for trykning, 
herunder papirforbrug og papir og kemikalier, der anvendes af 
trykkeriet. Det nordiske miljømærke belønner også 
produktionsprocesser, der letter genbrug af tryksager.
 
Kravene vil hjælpe trykkeriet med at kontrollere sin generelle 
miljømæssige indvirkning. Målet er at udnytte ressourcer så 
effektivt som muligt og at genplacere stoffer, der er skadelige for 
sundhed og miljø med bedre alternativer.
 
De nordiske miljømærkningskrav giver trykkeriet retningslinjer 
for, hvordan Herre bidrager til bæredygtig udvikling.

FSC og det nordiske Ecolabel 

Papiret har den største indvirkning på miljøet, når det gælder 
det trykte papirprodukt. Det er vigtigt for os at lave bedst mulige 
valg. Både FSC og Svanemærket lever op til de gældende 
standarder. Svanemærkernes krav til papir er meget klare. Det er 
ikke tilladt at høste råmaterialet i skove med høje biologiske eller 
sociale beskyttelsesværdier. Mindst 30% skal hentes fra et 
certificeret bæredygtigt skovbrug (fx FSC), alternativt skal 
råmaterialet indeholde mindst 75% genbrugspapir. 
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Made with Fairtrade Cotton


